
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
важи од 21.јуна 2021.  ЦЕНОВНИК   

     

      

 Рекламни простор  » цена црно бело » цена колор 
 

    

    

 1/1 страна 53.400,00 80.600,00  

 1/2 стране 32.100,00 48.300,00  

 1/4 стране 16.800,00 25.200,00  

 1/6 стране            11.500,00 17.200,00  

 1/8 стране 9.900,00 15.000,00  
      

 
 

 

Мали огласи 
благајна  (са попустом) средом на благајни/преко рачуна  

 

   

   

 до 10 речи 280,00 315,00  

 свака наредна реч 55,00 65,00  

 подвучени мали оглас 135,00 135,00  
     
Цена малих огласа за правна лица и предузетнике (Агенција за промет некретнина и др.)  
увећава се за 100% уколико се плаћа безготовински.  

 
 

 

Уоквирени огласи 
благајна (са попустом) средом на благајни/преко рачуна  

 » ц/б » колор » ц/б » колор  

 1/4 ступца 1.040,00 1.550,00 1.160,00 1.800,00  

 1/2 ступца 1.420,00 2.100,00 1.550,00 2.350,00  

 1 стубац 2.150,00 3.250,00 2.350,00 3.650,00  

 2 ступца 4.100,00 6.150,00 4.450,00 6.650,00  

 3 ступца 5.950,00 8.950,00 6.550,00 9.850,00  

 4 ступца 7.850,00 11.850,00 8.600,00 13.100,00   

       Сваки наредни стубац 1.980,00 динара 
 

 
Читуље и помени 

благајна  (са попустом) средом на благајни/преко рачуна 

 

   

   

1 стубац 970,00                          1.100,00  

 1,5 стубац 1.280,00 1.380,00  

 2 ступца 2.050,00 2.360,00  

 3 ступца 3.300,00 3.750,00  

 4 ступца 4.550,00 5.280,00  

 4,5 ступца 5.250,00 5.950,00  

 6 стубаца 7.150,00 8.190,00  

 1/8 стране 10.700,00 12.230,00  

 1/4 стране 22.150,00 25.000,00  

 1/2 стране 46.200,00 52.750,00  

 1/1 страна 92.450,00 105.600,00  



 

 Огласи-конкурси  » цена  
    

    

 један центиметар висине 1.050,00  

 ширине два ступца   
      

 

Прва, последња и 
остале стране 

 

Прва страна – глава (колор) 5.150,00 
Хроника, спорт 1 цм/ст 1.100,00 
Политика, привреда, 1.380,00 
актуелно 1 цм/ст  

Остале информативне 1.100,00 
стране 1 цм/ст  

 
 

Инсертација (убацивање) готовог материјала од 7 до 9 динара по 
примерку у зависности од величине и тежине материјала 

 
 

Колор 
 

Цена за рекламне и информативне садржаје у колору увећава се за 50% 
 

у односу на утврђене цене у црно-белој техници.  
 
 
 

Попуст 
 

За континуирано оглашавање од једног до три месеца износи 10%, 
 

за период од три до шест месеци износи 15%, за период преко шест месеци 
износи 20% од утврђених цена, а искључиво на основу закљученог уговора.  
Додатни попуст од 5% одобрава директор предузећа у складу с пословном политиком.  

За авансну уплату одобравамо додатних 5%, уколико се уплати преко 150.000 дин.      
и искористи у року од 12 месеци. 

 
 
 

Посебни захтеви
 

 
За посебне захтеве који нису предвиђени ценовником цена се повећава за 20%. 
 
 
ПДВ ЈЕ УРАЧУНАТ У ЦЕНЕ.              
 
 
             ДИРЕКТОР 
             Драган Жујовић 
 
             ___________________ 


